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  چكيده

دنيوي، ويژه سعادت هدف كالن از نگارش تاريخ، هدايت بشر به سوي سعادت، به
اين مقاله درصدد تبيين نقش مورخان در . است، يعني برخورداري از امنيت و رفاه اجتماعي

قرون سوم تا ششم در رسيدن جامعه به سعادت دنيوي، و راهكارهاي آنان در اين مسير 
هاي تاريخي اين دوره، انتقال ميراث فرهنگ سياسي گذشتگان و ارائة امتياز كتاب. است

آنان با اقتباس از متون . ي، بخصوص در زمينة آداب صحيح ملكداري بودتجربيات تاريخ
اي با روش آموزش و احياي هويت ملي به تبيين اركان اصلي جامعه و نقش اندرزنامه

پادشاهان در ايجاد تعادل و توازن ميان آنها با ابزار عدالت پرداخته و اوضاع روزگار خود را 
شنهاد و راه حل براي ادارة بهتر امور جامعه درصدد بودند تا كشيدند و با ارائة پيبه نقد مي

اندوزي حكومتگران وقت را از راه مطالعة تاريخ روزگاران گذشته و پيامدهاي آن، به تجربه
   .هاي صحيح ادارة مملكت، هدايت نمايندو عمل به روش

  
   :كليدي هايواژه
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  مقدمه 
تواند در زندگي جمعي كاربرد عملي داشته و تجارب نهفته در آن  دانش تاريخ مي

اند؛ همه اين  براي تاريخ اهداف بسيار برشمرده. راهنماي زندگي جمعي آيندگان باشد
. شود و آن هدايت بشر براي رسيدن به سعادت است اهداف به يك هدف كلي منتهي مي

ها و راهنماي آنان را در الگوپذيري از  هاي هدايت انسان تواند زمينه تاريخ مي در واقع
انديشه و رفتار صحيح گذشتگان فراهم سازد يا آنان را از انديشه و عملكرد ناصحيح باز 

 . دارد
ها،  از جمله اهداف ديگر ذكر شده براي تاريخ، آگاهانيدن مردم، بيداري انسان

است كه در نهايت به هدف كلي، يعني ... حياي هويت ملي و آموزي از تاريخ، ا عبرت
با توجه به اينكه سعادت خود داراي دو وجة . هدايت بشر به سوي سعادت، معطوف است

هر چند بحث از سعادت اخروي در بسياري از  - سعادت اخروي و سعادت دنيوي است
ي همچون بيهقي در خصوص مقدمه آن است و گاه مورخ بخش، به هاي تاريخي زينت نوشته

گزارش هر واقعه تاريخي، كارگزاران و مخاطبان كتابش را به نتيجه عمل و پيامدهاي آن 
دهد كه اغلب  توجه به محتواي متون تاريخي نشان مي - دهد و كيفر اخروي هشدار مي

باشند و آن را به  ها و جامعه به سعادت دنيوي مي مورخان در صدد رساندن انسان
  .كنند عه از امنيت و رفاه اجتماعي معنا ميبرخورداري جام

ارائه نشده است، زيرا امنيت امري نسبي است فراگير در مقوله امنيت، تعريف دقيق و 
ل نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه و ئثير مساأو تحت ت ،نه مطلق

مفهومي ساده و فراگير، امنيت بنابراين در . تواند تعاريف متفاوتي داشته باشد هر زمان، مي
خاطر از حفظ و بقاي  يابي به اطمينان تواند ايجاد شرايط مطلوب سياسي در جهت دست مي

برقراري . مذهبي و قومي و برقراري آرامش و رفاه در جامعه باشد ،هاي فرهنگي ارزش
امنيت در جامعه، چه در بهاي بشر  يمشغول عد فيزيكي آن، همواره از دلعد رواني چه در ب

وجود امنيت در جامعه، علت اصلي و ركن . براي بقا و تأمين معاش و پيشرفت بوده است
امنيت  :مك نامارابه قول . هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن است اساسي پيشرفت

امنيت نه زور است و نه فعاليت نظامي، بلكه امنيت توسعه . يعني توسعه، اما نه توسعه نظامي
   )1379ميرعرب،  :نقل ازبه ( .است

اي كه در اين خصوص مهم است اينكه مورخان چه راهكارهايي براي رسيدن به  نكته
اند؟ پاسخگويي به اين سؤال  اند و چگونه آنها را تبيين نموده سعادت دنيوي ارائه كرده

 اوالً، مورخان براي تبيين اين موضوع در مرحله اول از: مستلزم توجه به دو نكته است
ها، رسالت  نقش تاريخ در تعليم و تعلم انسان. كردند بودن تاريخ استفاده مي راهكار آموزشي
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ها و اشراف آنان به  كند كه موجب آگاهي و بيداري انسان مكملي براي تاريخ تعريف مي
شود و فايده حاصل از آن هدايت انسان و جوامع انساني است؛ ثانياً، در  وقايع زمانشان مي

شده  هاي مثبت، عملي و آزموده مورخان با هدف احياي هويت ايراني، از گزينه مرحله بعد
هدف اين مورخان از نقل تاريخ . نمودند گدشتگان خود سود جسته و آنها را بازآفريني مي

زمين، جلب توجه مردم ايران به افتخارات گذشتگان و آشنايي با عملكرد  اساطيري ايران
تكامل هر ملتي مطابق با اصول : به قول هردر. برداري از آن بوداقوام ايراني و سعي در الگو

فرد همان ملت  باشد؛ اصولي كه در روحيه يگانه و منحصربه تحول دروني همان ملت مي
. دهد يابد و خود را در ادبيات، هنر، مذهب و نهادهاي اجتماعي نشان مي تجسم مي

)(Herder, 1987  
جامعه در مسير سعادت دنيوي، به حكمت عملي  بدين ترتيب، مورخان براي قراردادن

حكمت عملي ايرانيان بخشي از . ايرانيان و آموزش آن به طبقه حاكمه روي آوردند
زمين و  فرهنگ ايراني و مستتر در انديشه پنهان آنان بود كه با وجود غلبه مسلمانان به ايران

حيات مادي ايرانيان را تحت تغيير دين مردم ايران، همچنان در ضمير پنهان آنان حضور و 
تأثير خود داشت، و چون با اصول و احكام و عقايد اسالمي مغايرت و مخالفتي نداشت، 

  . زمين خود را احيا نموده و تداوم يابد توانست در حيات مردم ايران
هاي آزموده كنشگران اجتماعي است كه به لحاظ  ها و باورها و تجربه فرهنگ، ارزش

باورهاي . مانند مردم جامعه، جايگاه خود را حفظ كرده و همچنان باقي مي اعتبارداشتن نزد
هر جامعه، براي  ـ تاريخ اساطيري ـنخستين مردم يك جامعه، در نقطه تاريخي نامعلوم 
گيرد و در طول تاريخ، تحت شرايط  برآوردن نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي شكل مي

كند و به مقتضاي زمان و با ورود  ايي را تحمل ميه محيطي، تغيير و تحول و فراز و نشيب
شود؛ با اين حال، در بنيان و  عقايد و باورهاي جديد، متحول شده و رشد يافته و روزآمد مي

اجتماعي جامعه نيز بخشي از  - فرهنگ سياسي. شود اصل اين باورها تغييري حاصل نمي
ل اخالقي و قوانين اجتماعي، فرهنگ آن جامعه است كه به مثابه معرفت عملي، شامل اصو

اجتماعي همان  - به سخن ديگر، فرهنگ سياسي. حاصل تجربيات يك قوم يا ملت است
هاي عملي و كاربردي در هر جامعه است كه به اعتباريات عام يعني ذهنيت جمعي  معرفت

بدين . شود ، مربوط مي...جامعه، اعم از مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و 
فكري را « .باشد هاي عملي، حاصل انديشه جمعي جوامع در طول تاريخ مي يب، معرفتترت

توان از بين برد، زيرا فكر اجتماعي يك شماره  كه در فكر فرد فرد اجتماع ثابت است نمي
هم ريخته شده و وحدتي پيدا كرده و مانند يك واحد   باشد كه روي محصلي از افكار مي

  )208: 2، ج1332طباطبايي، (. »حقيقي مشغول فعاليت است
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انسان . پذيرند معرفت عملي در مواجهه با تجربه و پديدارهاي تاريخي جديد تحول مي
هاي اجتماعي، تفسير و  فهم فهم هرمنوتيكي از گزاره هر امر اجتماعي را بر اساس پيش

ند توان به اين نتيجه رسيد كه هرچ پس مي. كند تأويل نموده و فهم جديدي ايجاد مي
اند، ولي از آنجا كه جزئي از فرهنگ  هاي متعارف جامعه در اصل و ماهيت ثابت معرفت

جامعه ... باشند، درگذر زمان و در ارتباط با تحوالت فرهنگي، سياسي، اجتماعي و جامعه مي
  .شوند پويا مي

وقتي مسلمانان فتوحات در ايران را آغاز كردند، براي مدت كوتاهي ايرانيان دچار 
عباس كه ايرانيان در  اميه به بني زودي با انتقال خالفت از بني فرهنگي شدند، ولي بهشوك 

آن نقش مؤثر و اساسي داشتند، موقعيت مناسبي براي ايرانيان فراهم آمد تا به احياي 
ايرانيان با تغيير . فرهنگ پيش از اسالم و بازخواني آن با اعتقادات اسالمي خود بپردازند

ورود به صحنه سياست و خالفت توانستند، معرفت فرهنگي و متعارف اوضاع سياسي و 
ماندة از دورة پيش از اسالم اقدام  خود را احيا نمايند و بدين منظور به ترجمه آثار باقي

البته احياي فرهنگي در دوره اسالمي، پس از ورود مسلمانان به ايران، به روش . نمودند
ايرانيان سعي كردند . هاي اسالمي صورت گرفت زهتعامل فرهنگ پيشين ايرانيان با آمو

مسلماً مورخان نيز . هاي اسالمي تطبيق و گاه توجيه نمايند فرهنگ پيشين خود را با آموزه
 .اند اند و تأثير پذيرفته و تأثير گذاشته همين گونه عمل كرده

ايران اشاره پادشاهان كارنامه ها و  نامهتوان به عهد از جمله آثار ايرانِ پيش از اسالم مي
 باشد، از جمله ميهايي در زمينه كشورداري به فرزندان و جانشينانشان  كه اغلب توصيهكرد 

وصيت هوشنگ به پسرش و پادشاهان بعدي كه مسكويه آن كتاب را  ،»جاويدان خرد«
، »عهد اردشير«. نزد مؤبدان فارس ديده و در كتابي با همين عنوان آن را نقل كرده است

اردشير  است؛ همچنين صاياي اردشير به شاهان ايراني شامل اندرزهايي در اداره مملكتو
اي نيز درباره سپاهيان، دبيران، داوران و مطالبي در زمينه پذيرش سفراي ديگر ممالك  رساله

هيربدان هيربد  ،»نامه تنسر« )219: 1376تفضلي، ( .ها دارد و دادخواهي و آباداني سرزمين
پاسخ به گشنسپ، شاه طبرستان و پدشخوارگر و گيالن و ديلمان و رويان و  اردشير، در

نامه شامل . گويا گشنسپ به اقدامات اردشير انتقاداتي داشته است .دماوند نوشته شده است
را  »نامه تنسر«ابن اسفنديار متن كامل . مطالب مهم سياسي و اخالقي در دوره ساساني است

: نويسد مي تفضلي )41- 15: 1320اسفنديار،  ابن( .بط كرده استض »تاريخ طبرستان«در كتاب 
به پسرش  »عهد شاپور« )217: همان( .»هايي دارد مطالب عهد اردشير با نامه تنسر همانندي«

تركمني آذر، ( .هرمزد، متن ديگري است كه مسعودي از آن در كتاب خود نام برده است
1392(   
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اي است؛ اما هدف  ه اسالمي، ترجمه متون اندرزنامهنخستين گام فرهنگي ايرانيان در دور
از ترجمه متون مربوط به آيين ملكداري ايرانيان پيش از اسالم در اوايل قرن دوم هجري 
چيست؟ مسلماً لزوم آموزش آيين ملكداري ايرانيان در آن برهة زماني به احساس نياز 

عباسيان نيز نتوانستند بر خلفاي اموي و پس از آنان حتي . گشت حكومتگران عرب برمي
، عمالً الگوي حكومت اسالمي را در قلمرو )ص(هاي قرآني و سنت پيامبر اساس آموزه

هاي  پس ايرانيان فرهيخته براي گذر از دوره. هاي تحت فرمان خود، عملي كنند سرزمين
هاي مديران سياسي، آموزش آيين ملكداري ايراني به آنان را  بحراني و كاستن از آسيب

البته اين حس و نياز در برخي از خلفا و سالطين و كارگزاراني كه احساس . ضروري ديدند
  .مسئوليت داشتند نيز وجود داشت كه مشوق اين امر بودند

اجتماعي  هر گروه و«: نويسد مين اجتماعي فرهنگ و سنن اقبال الهوري در مورد تعي
كند كه  و مفيدي را ايجاد ميدر دوران سعادت و آرامش خود فرهنگ و سنن كاركردي 

تواند با تمسك به آنها، افزون بر حفظ خود، به رشد و  شدن جامعه مي در هنگام بحراني
   )115- 114: 1370سعيدي، ( .»توسعه نيز ادامه دهد
 خليفه منصور خالفت زمان در هجري، دوم قرن در ،مقفع ها به دست ابن نخستين ترجمه

 را حجاز و شام و عراق اهل كه خواستيم« :گويد ميدر اين مورد  او .صورت گرفت عباسي
 تفهيم براي شد ممكن آنچه پيوست، كار اين در عزيمت چون و...  باشد نصيب آن از

 به اين، وجود با )49: 1347كليله و دمنه، ( .»افتاد تقديم آن بسط و شرح در مستفيد تلقين و متعلم
 از گيري بهره براي عباسي خليفه منصور خواسته عربي زبان به كتاب ترجمه در رسد مي نظر

 بدان اكابر ديگر و نمود تمام اقبالي بدان پادشاه آن«: است داشته اهميت نيز ملوك آداب
توان به  ها مي ها و كارنامه عالوه بر ترجمه متون اصلي اندرزنامه 1)24: همان( .»كردند اقتدا

جرأت گفت كه همه مورخان اين دوره به فرهنگ سياسي و حكمت عملي ايرانيان توجه 
  .نشان دادند و درباره آن نوشتند و عمل بدان را توصيه كردند

دشاهي به اوج رسيد ها با ورود تركان به ايران و تسلط بر جايگاه پا اين تأكيد و توصيه
در دوره سلجوقي بيشترين تعداد . هايي با عنوان سيرالملوك انجاميد و به تأليف كتاب

 عنوان به آن تبيين و ايرانشهري سياسي انديشه احياي .ها به نگارش درآمد سيرالملوك
خواجه » نامه سياست«عنصرالمعالي، » قابوسنامه« در سلجوقي دوره سالطين عملي الگوي

                                                      
 از را »دمنه و كليله« غزنوي بهرامشاه دربار دبيران و ادبا از عبدالحميد بن محمد بن نصراهللا ابوالمعالي . 1

 در نظم به نيز ساماني احمد بن نصر دستور به و رودكي توسط كتاب. است برگردانده فارسي به عربي
  . است آمده
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العلي للموقف  عقد«بلخي و  ابن» فارسنامه«غزالي، » الملوك نصيحه«الملك طوسي،  نظام
همه اين متون با تأكيد و توصيه به . هاي بارزي از آن است افضل كرماني، نمونه» االعلي

  .سامان كردن اوضاع و بهبود آن بودند نظريه اجتماعي و فرهنگ سياسي ايرانيان در صدد به
از علل . هاي انديشمندان اين دوره است رج و مرج يكي از دغدغهامنيت و مقابله با ه

اصلي پذيرش حكومت پادشاهي در جامعه ايراني توسط انديشمندان و به تبع آن مردم، 
اين باور در . قدرت حاكمان در برقراري امنيت در جامعه و جلوگيري از هرج و مرج است

. ها به يقين تبديل شده بود ران در ذهندرازاي تاريخ و در طول حمالت اقوام مختلف به اي
چنان جايگاهي براي اصل  ، در پرتو سيطره انديشه اهل سنت،تفكر جامعه اسالمي ايران

ل بود كه برقراري امنيت در جامعه را حتي با ظلم و كفر پادشاهان ئامنيت در جامعه قا
راه سياسي يا  تواند از دو امنيت مي. شاخصه اصلي حكومت به شمار آمد معامله كرد و

هر چند قدرت و نيروي نظامي مؤثرترين وسيله در اين زمينه محسوب . نظامي تأمين شود
. د، ولي تأمين امنيت با استفاده از تدابير سياسي كارسازتر و پردوام استنشو مي

توانستند از مشروعيت و مقبوليت در جامعه برخوردار  زا مي هايي با ساختار امنيت حكومت
  .باشند
كيد بر اين ضرورت، پادشاهان ظالم را به شرط أدر ت سنت اهل علماي اين راستا در

وجود  ، فيلسوف و متكلم مسلمان ايراني،غزالي. برقراري نظم و امنيت در جامعه پذيرفتند
غزالي ( .دانست حاكمي مقتدر را عالوه بر ايجاد امنيت، به جهت حفظ اسالم ضروري مي

ها  را با الگوبرداري از اندرزنامه» الملوك نصيحه«ل غزالي كتاب در عين حا )131: 1351طوسي، 
نويسان سعي داشتند تركان قدرتمند اهل شمشير را با آداب  در واقع، سيرالملوك. نوشت

ملكداري ايرانيان آشنا نمايد تا شايد كه قدرت آنان و دانش ايراني با هم فراهم آمده و از 
  1.ايراني بكاهد وآن را در مسير سعادت دنيوي قرار دهدهاي جامعه  ها و آسيب ساماني نابه

  نظريه اجتماعي ايرانيان يا حكمت عملي
 مدهاياپي و تاريخي تجارب اساس بر نظرياتشان كه بودند متفكراني نويسان سيرالملوك

 با ها سيرالملوك و ها اندرزنامه بر حاكم انديشه. گرفت مي شكل گذشته ةجامع در آن
 لحاظ به ها نامه سياست. بود متفاوت است گرايانهآرمان تفكرات آن مبناي كه سياسي فلسفه

                                                      
الدين كرماني با اين هدف كتاب عقدالعلي را براي حاكم ترك از جمله مورخان اين دوره، افضل. 1

اگر در طبيعت او اين خلق نيست با تكلف و رياضت به آن دست «  :معتقد استكرمان مي نويسد كه 
 )53، ص1339افضل الدين كرماني، ( .»يابد
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 علت همين به و ندبود خود زمان اجتماعي و سياسي اوضاع از ثرأمت اي انديشه ماهيت
 عملي الگوهاي و تاريخي تجارب اساس بر را آن از ثرأمت و زمان از برخاسته اي انديشه

. ندردك يم نييتب راي عمل استيس واقع در ؛ندادد مي شكل گرايي واقع و تاريخي رويدادهاي
 هدف. داشتند عملي سياست با نسبتيحاكمي بودند يا  خدمت دريا  نويسندگان اين اغلب
 به موجود وضع كردن نزديك و جامعه سياسي اوضاع بهبود و اصالح نگارش، از آنان
 سپس و نواقص يافتن و جامعه در تفكر به را آنان طلبانه، اصالح افكار. بود مطلوب وضع
 يابي سامان هدف با و حكومت آداب بازشناسي با نويسان سيرالملوك. شتدا مي وا آن رفع
 و جامعه پادشاهان، عملكرد و افكار خصايل، اصالح با تا بودند صدد در حكومتي امور

 اين از حكومتگران ندبود معتقد آنان .كنند اصالح را اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، اوضاع
سعادت  به رسيدن ،هارهنمود اين با و آموخت خواهند را درست ملكداري تجارب طريق
 ارتباط در آن نييآ و يملكدار امر؛ زيرا شد خواهد پذير امكان جامعه رفاه و امنيت ،دنيوي

 امر ستتوان يم جامعه عناصر و عوامل كنش هم بر يچگونگ و رديگ يم صورت جامعه با
  .سوق دهد تيموفق عدم اي تيموفق به را يملكدار

لزوم آگاهي از آداب ملكداري ايرانيان وكاربست آن به عنوان بخشي از مديريت 
مورخان ايراني دوره اسالمي به . سياسي موفق، خيلي زود در دوره اسالمي نيز احساس شد

د و آن بايد عملكرد ملكداري پارسيان را بياموزن اين نتيجه رسيده بودند كه حكومتگران مي
از . اخالقي استفاده محتوايي و اقتباس روشي نمودند - آنان از متون تاريخي. را به كار گيرند

  : نويسد مي )ق227تأليف به سال(» اخبارالطوال«جمله دينوري مورخ كتاب 
اردشير كسى است كه آيين پادشاهي را مرتب كرد و روش آنان را 

نشان داد تا همه امور در  استحكام بخشيد و به امور كوچك و بزرگ توجه
عهد . جاي خود قرار گرفت و عهد معروف خود را براي پادشاهان عرضه كرد

او مثال زدني بود و پادشاهان خود را ملزم به انجام آن دانستند و بدان تبرّك 
آن عهد درسي براي آنان بود . جستند و آن را حفظ كرده و بدان عمل كردند

   )45: 1371دينوري، (. و چشم انداز حكومتشان بود
مسكويه الرازي، (شمارد  مسكويه كشورداري درست و فن ملكداري را فني از فنون برمي ابن

رفت از معضالت  توصيه او براي پادشاهان و حكومتگران جهت برون )322: 6، ج1379
بخش  حكومتي، بررسي احوال پادشاهان گذشته و آگاهي از راه و رسم درست و نتيجه

در ميان ديگر مورخان، بلعمي، حمزه اصفهاني، نرشخي و  )158: 5همان، ج(. ستكشورداري ا
مؤلف تاريخ سيستان بيشترين تأثير را از انديشه سياسي و اجتماعي ايران پيش از اسالم 

  .اند پذيرفته
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احياي انديشه سياسي ايرانشهري و تبيين آن به عنوان الگوي عملي سالطين در دوره 
سيرالملوك و همچنين در متون تاريخي اين دوره به طور بارزي قابل ها  سلجوقي در كتاب

و معتقد است » نازكي دارد«ديد كه  بلخي حكومت را مديريتي مي ابن. بازيابي است
همچنين . شايستگي حكومت را ندارد )210: 1343بلخي،  ابن(» آداب فرس نداند«پادشاهي كه 

» القصص و  التواريخ  مجمل«، راوندي، مؤلف هاي تاريخي نيشابوري در اين دوره در نوشته
  .توان بازتاب معرفت متعارف جامعه ايران را دريافت مي

اي اجتماعي در زمينه اركان جامعه و  ها، نظريه ها و سيرالملوك عموماً اندرزنامه
لشكر، رعيت و «آنها بر سه ركن اساسيِ . دهند چگونگي ارتباط و عملكرد آنها ارائه مي

. اند ناپذير ميان آنها قائل جامعه اشاره دارند و پيوند و وابستگي منطقي و جدايي در» خزانه
نويسان، پيوند منطقي ميان سه ركن موجب برقراري امنيت در جامعه و  در نظر سيرالملوك

براي پادشاهان . رفاه مردم جامعه و فايده آن براي حكومتگران، دوام حكومت آنان است
ان لشكر و رعيت و خزانه امري حياتي بود و مديريت اين رابطه، برقراري رابطه درست مي

حكمت عملي ايرانيان بر اين نظريه . كرد حفظ و بقاي پادشاهي و مملكت تضمين مي
استوار است كه شاه براي برقراري امنيت نياز به لشكر دارد و براي داشتن لشكري مطيع و 

اي پر  كند و براي اين منظور نياز به خزانهموقع پرداخت  بايد مواجب آنان را به كارآمد مي
كند و رعايت حال رعيت و عمران و آباداني در جامعه،  خزانه را رعيت تأمين مي. دارد

  . گردد موجب بقاي حكومت مي
ترين بحث در آداب ملكداري، نقش پادشاهان در برقراري تعادل و توازن ميان  مهم

خصوص در  انديشمندان ايراني مسلمان، به .اركان جامعه از طريق كاربست عدالت است
اين امر نقطه . كردند چند قرن اول هجري، عدالت را جزء الينفك پادشاهي تلقي مي

ها و متون سيرالملوك  در تمامي اندرزنامه. مشترك ميان فرهنگ ايراني و اسالمي است
سلطان . تگرف شمارند كه در رأس آنها عدل سلطان قرار مي خصايلي براي سلطان برمي

واقعيات . ها، سلطاني عادل بود آرماني و مطلوب مورد بحث در متون فلسفي و سيرالملوك
آمده موجب گرديد تا مورخان به تبعيت از ديگر متفكران  روزگار و رخدادهاي پيش

به طوري كه . تري در نظر گيرند زمانشان، براي عدالت پادشاهان، حدود معنايي وسيع
در نظر راوندي، عدالت، . ت چندين ساله زهاد ترجيح داده شدعدالت سلطان بر عباد
و افضل  )69: 1333راوندي، (. ترين آن براي زيبندگي پادشاهي است خصوصيت بارز و اصلي

كرماني با بيان آياتي از قرآن و احاديثي در مورد امر به عدالت و جايگاه عادالن نزد 
طان عادل كافر را بر سلطان ظالم مسلمان ترجيح اش، سل خداوند، با رويكرد به باورهاي زمانه

اين  )53: 1339الدين كرماني،  افضل(. »الملك يبقي مع الكفر و اليبقي مع الظلم«: داد و معتقد بود
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باور در ديدگاه برخي از فالسفه و متكلمان و فقهاي ديني نيز به مقتضاي اوضاع سياسي و 
  . شود اجتماعي ديده مي

نظر بر آن است كه . شود ه در اين متون، عدل چگونه تعريف مياما نكته مهم اينك
عدالت سياسي، قرار دادن هر كس در جاي مناسب خود و برقراري حق شايسته براي هر 

هاي ايران پيش از اسالم، هر چند در  نگرش. طبقه و تعادل ميان اجزاي سازنده جامعه است
هر صورتي اسالمي يافته بود، ولي در هاي اسالمي تلفيق و به ظا دوره اسالمي با آموزه

تعاريف از جامعه و رابطه اركان آن با كاربست عدالت سياسي از جانب پادشاهان، به همان 
فارابي فيلسوف شيعه و ايراني نيز معتقد بود  .شد هاي ايرانيان پيش از اسالم منتهي مي تعريف

هاست و  تعدادها و تواناييعدالت سياسي، قرارگرفتن هر فرد در جايگاه خاص به لحاظ اس
عدالتي و هرج و مرج در جامعه  شده براي آنان موجب بي ها از جايگاه مشخص خروج انسان
   )184: 1380مهاجرنيا،  :به نقل از(. خواهد شد

نويسان به پادشاهان ايجاد توازن و تعادل ميان اركان جامعه، لشكر و  نامه توصيه سياست
شود عدل سلطان  موجب عملكرد صحيح سه ركن جامعه ميپس آنچه . رعيت و خزانه، بود

اي تسلسلي ميان سه  با عدل رابطه. آمد است كه حلقه ارتباط ميان سه ركن به حساب مي
كنش در صورت برقراري عدالت در جامعه نتيجه مثبت،  اين برهم. شد ركن جامعه برقرارمي

  . داشت منفي در پي و در صورت ظلم و عدم بينش سياسي و مديريتي حكام نتيجه 
پردازد، تحت تأثير انديشه  كنندگان ملك مي مسعودي وقتي به تعريف از ملوك و اداره

  : نويسد سياسي ايرانيان مي
ممالك و مردم به ملوكي نياز دارند كه اوالً با تدبير و متقي باشند، همچنين 

دان باشند تا امور مملكت قوام  با درايت و كاردان و عادل و با عفت و سياست
گيرد و مديريت به نظم آيد و اموال به دست آيد، به طوري كه اركان مملكت 

سدود شود و دشمنان قلع و به آن محكم شود و شهرها آبادان گردد و مرزها م
قمع گردند؛ زيرا رفتار به عدل موجب دوام عمر پادشاهي و پيوستگي آن در 

  )36: تا مسعودي، بي(. طول روزگاران است
مؤلف تاريخ سيستان اهميت و پيوند حياتي سه ركن جامعه، يعني سپاه و رعيت و 

بتواند راه برد، توصيه  خزانه را ذكر و وجود پادشاهي با تدبير را كه اين سه ركن را
. »رسد ها ضعيف شده و دولت به آخر مي عمل«كند، زيرا اگر اين پيوند ضعيف شود  مي

   )277: 1366تاريخ سيستان، (
اصفهاني، (. زند اصفهاني با همين معيارها، حكومتگران پيشين و دوران خود را محك مي

او به . انديشه ايرانيان عنايت داردنگاري به آداب ملكداري در  مسكويه در تاريخ )185: 1346
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هاي  ها، عالوه بر همراهي سپاه ومردم و روش حكومت تأسي از همين انديشه، براي بقاي
. گيرد تسلط بر قلوب آنان، داشتن خزانه غني و ارتباط ميان اركان جامعه را در نظر مي

اه، مردم و خزانه سخن در جاي جاي نوشته تاريخي بيهقي از سپ )391: 5، ج1379مسكويه رازي، (
و چون اركان جامعه هر يك در راه و جاي خود قرار گيرند، كارها برقرار «: رود مي

   )515: 2، ج1378بيهقي، (. »خواهد رفت
» بود و نبود«نويسان به سه ركن سپاه، رعيت و خزانه و  بلخي همچون سيرالملوك ابن

پايداري ملك و پايندگي ملوك در  آن سه در ارتباط با يكديگر توجه نموده و معتقد است
. ايران قديم به داشتن سپاه و رعيت خشنود و حفظ قواعد ملكداري بستگي داشته است

پادشاهى نتوان كرد «: گويد بلخي از دور تسلسلي ميان اركان جامعه اين چنين سخن مي ابن
ت، و عمارت نباشد الّا الّا به لشكر، و لشكر نتوان داشت الّا به مال، و مال نخيزد الّا از عمار

سپس با  )52: 1343بلخي،  ابن(. »اند به عدل، و اين را از زبان پهلوى، با زبان تازى، نقل كرده
از بهر آنك آبادانى در جهان و «روايت حديثي از پيامبر در باره دوام پادشاهي ساساني، 

ه سلطان سلجوقي سعي دارد ب )53: همان(» عزّ و جلّ - داد، گستردند، ميان بندگان خداى
توانند براي بقاي خود انجام  ترين عملي است كه پادشاهان مي بفهماند كه آباداني و داد، مهم

در  .آيد مگر با توجه به اركان اصلي جامعه، سپاه و مال و رعيت دهند و آن به دست نمي
و آلت جهانگيري مال است و اكسير مال عدل و سياست و نتايج اين د«نگاه راوندي نيز 

  )186: 1333راوندي، (. »صفت و منافع اين دو خصلت خاص و عام را شامل است
باشد و آباداني ملك  نتيجه عملي عدل سالطين ايجاد امنيت و رفاه و آباداني سرزمين مي

داشتن خزانه پر براي رفاه حال رعيت و رسيدگي به امور . آيد با عدل سلطان به دست مي
جمع خزائن و حفظ آن براي پرداخت مواجب سپاه و . سپاه از وظايف پادشاهان است
شد كه  هاي موات موجب رونق كشاورزي در جامعه مي عمارت و آباداني و احياي زمين

تنسر، موبد روزگار . زد و اين وظيفه پادشاه در قبال رعيت بود رفاه و امنيت را رقم مي
عيت درويش شد خزانه پادشاه چون ر«: اردشير، در نامه به يكي از واليان محلي نوشته بود
اين تفكر چند  )27: 1، ج1320اسفنديار،  ابن(. »خالي ماند و مقاتل نفقه نيابد، ملك از دست شود

قرن بعد در دوره اسالمي همچنان تداوم داشته است، به طوري كه عنصرالمعالي در قرن 
د لشكر هم به هر چند رعيت را با لشكر مطيع توان گرداني«: كند پنجم هجري توصيه مي

رعيت نگاه توان داشت كه دخل از رعيت حاصل شود و رعيت آبادان و بر جاي از عدل 
   )208: 1285عنصرالمعالي، (. »بود

مانده و تأكيد مورخان و  شايان ذكر است كه اين نظريه اجتماعي با توجه به متون باقي
به سخني از ابن خلدون مورخ براي تأكيد بيشتر . انديشمندان ايراني متعلق به ايرانيان است
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 اجتماع طبيعت مورد در كه آنجا، »مقدمه«كتاب  او در. شوم مسلمان عرب، متمسك مي
 آن تيمدير چگونگي و جامعه اركان لسليست دور به وضوح به گويد مي سخن بشري
  )73- 70: 1ج ،1375 خلدون، ابن(. كند مي منسوب پارسيان به را نظريه اين آشكارا و داشته اشاره

  روش مورخان در انتقال حكمت عملي ايرانيان
مورخان در انتقال معرفت اعتباري جامعه خود با طرح الگوهاي موفق از پادشاهان و 

از آنجا كه در علوم اعتباري به . بردند ها، از روش تطبيقي و انتقادي بهره مي حكومت
لومات خود را در تطبيق با آن باشد كه مردم يك جامعه مع تعريفي از جامعه آرماني نياز مي

نويسان الگوهايي كه بر پايه  كنند، از اين رو مورخان و سيرالملوك آرمان اعتبارسنجي
كنند هرچند در صدد ترسيم وضع مطلوبي است، ولي اين مطلوب  تجربيات تاريخي ارائه مي

  .تري عملي گردد تواند در سطح وسيع تر بوده و مي و آرمان به واقعيات نزديك
ها و كنشگران مختلف  كنش پيچيده بين بخش منزله برهم مورخان اين دوره تاريخ را به

كنشي  چگونگيِ ارتباط و برهم«آنها با تبعيت از الگوهاي . كردند اجتماعي توصيف مي
  .آمدند هاي مديريتي زمان خود برمي ، در صدد توضيح كاستي»اركان سه گانه جامعه

ها  ها، گرايش فرآيندها، شيوه د انساني در بهبود و اصالحنقد به اين معنا كه يك دستاور
رشد و پيشرفت است؛  علم و دانش،مورد استفاده قرار گيرد، و رفتارهاي انساني در جامعه 
هاي علمي، عقالني  ها و مالك شاخص كند؛ يعني ما با معيارها، يعني سره را از ناسره جدا مي

نقد . هاي خود را اصالح كنيم ها، فرآيندها و روش و منطقي، رفتار و عملكرد خود، رويه
با پذيرش نقد و كاربست آن براي اصالح راه . يكي از داليل پيشرفت و عامل آن است

  . شود پيشرفت هموار مي
جامعه مطلوب و نيز شناخت هاي  شناسي وضعيت موجود مستلزم شناخت شاخصه آسيب

سپس در مرحله بعد . باشد هاي ميان اين دو مي يابي به تفاوت وضعيت موجود جامعه و دست
ها و ارائه  براي حركت از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب، بايد به شناسايي راه

  .راهبردهاي عملي اقدام كرد
هوشمندانه كه با نقد كردن يك فعل، يك اقدام و كنش اجتماعي است؛ عملي 

ها، در صدد اصالح وضع موجود  ساماني موشكافي امور، تشخيص مسائل و انحرافات و نابه
ها نيست، بلكه نشانه اقتدار  در واقع نقد ارائه ضعف. بر اساس الگوهاي مطلوب و عملي است

مورخان با همين نگرش در نگارش بخشي از تاريخ خود از روش مقايسه . يك ملت است
هاي تاريخي روزگار خود و  هاي تاريخي در باره رويدادها و شخصيت قت گزارشو مطاب

روزگار ايرانيان پيش از اسالم يا مقايسه اوضاع ايران در گذشته و حال استفاده كرده و به 
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اند، به طوري كه در حصول به  نگاري خود را به روش انتقادي نزديك كرده نوعي تاريخ
 .هاي آنان مشهود است در مورد ايرانيان و حكومت هاي آنان داوري نتيجه، ارزش

نگاري خود را به متني كاربردي نزديك كرده و  مورخان با اين روش، تاريخ
هاي سياسي و  جريان. اند پيشنهادهاي عملي براي بهبود اوضاع سياسي و اجتماعي ارائه داده

اي صريح يا  گونه ها به نوشته از جمله مطالبي است كه در اغلب تاريخ تاريخي عصر مورخان،
. هاي جامعه بوده است ها برگرفته از واقعيت اين بخش از نوشته. در لفافه مطرح شده است
  هاي جامعه خود را در هاي تاريخي، اغلب مورخان واقعيت در اين بخش از گزارش

هاي موفق  تطبيق عملكرد عوامل و كارگزاران حكومتي با عملكرد حكومتگران و حكومت
  هاي اجتماعي را شناخته و رهنمودهاي عملي كشيده و سعي دارند عوامل نابساماني به نقد
  .بدهند

نويسان در تبيين آيين ملكداري ايرانيان، مصاديق خود را  اغلب مورخان و سيرالملوك
كردند و به صورت بارز  در مورد پادشاهان موفق و حكومت موفق، از ساسانيان انتخاب مي

اريخي اين دوره از انوشيروان به عنوان الگوي يك پادشاه موفق ياد هاي ت در اغلب نوشته
  .اند بلخي از آن جمله عتبي، بيهقي، مسكويه، نيشابوري، راوندي و ابن. شد مي

بويه در قرن چهارم هجري، ساسانيان را در امر كشورداري  مسكويه، مورخ دوره آل
رگ فارس و برترين آنان هستند كه آنان پادشاهان بز«: نويسد او مي. كند موفق معرفي مي

شايسته است به عملكرد و روش آنان اقتدا كرد و ملكداري آنان را آموخت و به مانند آن 
  )415: 1، ج1379مسكويه رازي، (. »عمل كرد

الملك  نظام )155: 1، ج1378بيهقي، (. كند بيهقي نيز الگوي عدالت انوشيروان معرفي مي
داند و تأكيد دارد كه روزگار  ترين پادشاهان مي را عادل ملوك اكاسره، خاصه انوشروان

بلخي، مورخ  ابن )53: 1320الملك،  نظام(. نيك آن باشد كه در آن روزگار پادشاهي عادل باشد
خواند و  دوره سلجوقي نيز انوشيروان را مظهر و الگوي عملي پادشاهان عادل فارس مي

قاعده نهاد در آيين پادشاهي و «: كند مي روش او را در ملكداري به پادشاهان پيشنهاد
بلخي،  ابن(. »كس از ملوك فرس ننهاده بود لشكرداري و عدل ميان جهانيان كي مانند آن هيچ

1343 :102(   
ايران را «: نويسد او مي. داند غزالي عدالت پادشاهان ايران را عامل بقاي آنان مي

ايشان بود و از بهر آن بماند كه ميان چهارهزار سال مغان داشتند و مملكت اندر خاندان 
رعيت عدل كردندي و رعيت را نگاه داشتندي و اندر كيش خويش جور و ستم روا 
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عدل «: و افضل معتقد است )82: 1351غزالي، (. »نداشتندي و جهان به داد و عدل آبادان كردند
  )53: 1339افضل الدين كرماني، (. »شاه پاسبان ملك اوست

اريخي پيش از اسالم، دقيقاً به ارتباط سه ركن جامعه، خزانه، سپاه و هاي تدر نوشته
درنهايت،  :نويسدتنسر مي. اي تسلسلي برقرار شده استرعيت، اشاره و ميان آنها رابطه

مسعودي در تعريف . كندعدالت پادشاه توازن را ميان سه ركن اساسي جامعه برقرار مي
  :نويسدت ميكنندگان مملكمعيارهاي ملوك و اداره

كه درايت و ران ملك، اوالً پرهيزگار باشند و ديگر آنالزم است كه ملوك و مدب
لياقت و عدل و عفت و سياست داشته باشند تا امور مستقيم گردد و تدبير به نظم آيد و 

گاه است كه اركان ملك استوارگردد، سرزمين آبادان شود و مرزها آن. اموال به دست آيد
كه آداب عدل موجب طول عمر و طوريبه. و دشمنان سركوب شوند برقرار گردد

پس الزم است كه . آيدشود و با عدل همة جهان به دست ميپيوستگي روزگار دولت مي
پس همانا حكمت او از . حق قيام شود؛ و حق ميزان خدا در زمين بين بندگانش است به

رد، عمرش كوتاه و دورانش به هوس و لغزش به دور است و كسي كه آن را به دست نياو
  )36: تا بيمسعودي، ( .رسد و ظلم به رعيت موجب مصيبت خواهد شدپايان مي

ت يبويه، براي اصالح و بهبود وضع آل ةهاي دورساماني همسكويه پس از ذكر علل ناب
رازي،  مسكويه(. شماردداري را فني از فنون مياو كشورداري و ملك. دهدپيشنهادهايي مي

توصية او به . كندهاي ارائه ميتوصيه ،يافتن به چنين هنريو براي دست )322: 6، ج1379
رفت از معضالت حكومتي، بررسي احوال پادشاهان پادشاهان و حكومتگران براي برون

مسكويه رازي سپس  .داري استبخش ملكگذشته و آگاهي از راه و رسم صحيح و نتيجه
او ساسانيان را در امر . جستندكند كه از تجربة پيشينيان سود ميه ميبه حكومتگراني اشار

آنان پادشاهان بزرگ فارس و برترين آنان هستند كه  :نويسدداند و ميداري موفق ميملك
مانند آن  داري آنان را آموخت و بهشايسته است به عملكرد و روش آنان اقتدا كرد و ملك

   )415: 1همان، ج( .عمل كرد
گويد،  بويه در دو ركن سپاه و مردم سخن مي بن هاي علي كويه وقتي از موفقيتمس

در كل مسكويه نگرشي . سازد ارتباط آن دو را با ركن ديگر، يعني خزانه برقرار مي
او به امور مالي و سپاه به عنوان اركان اصلي . برخاسته از انديشه سياسي ايرانيان داشت

جهت بيشترين نقد او به امور اقتصادي و وضع سپاه بود و به همين . داد جامعه اهميت مي
  .نمايد ريزي دقيق حكومتگران منسوب مي همه آنها را به عدم مديريت صحيح و برنامه
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داري، نويسي روي آورد و براي آموزش ملكنامهبلخي عمالً به سبك سياستابن
در صدد بود سلطان محمد سلجوقي را با روش  وا. كرداوضاع را نقد و ملوك را نصيحت مي

داري ايرانيان آشنا سازد تا گشايشي در وضع مردم فارس و به تبع آن وضع مردم ملك
  : نويسد مياو براي پادشاه . ايران ايجاد شود

قاعدة ملك پارسيان بر عدل بوده است و سيرت ايشان داد و دهش بوده و 
: هد كردى، او را وصيت برين جملت كردع يهر كى از ايشان فرزند را ول

و اين  ؛بالعدل بالعمارة و العمارة االّ بالمال و المال االّ بالعسكر و العسكر االّ الملك االّ
به  يعنى پادشاهى نتوان كرد االّ ،اند را از زبان پهلوى، با زبان تازى، نقل كرده

از عمارت و عمارت  به مال و مال نخيزد، االّ لشكر و لشكر نتوان داشت، االّ
  )52: 1343بلخي، ابن( .به عدل نباشد االّ

كوشد به سلطان محمد سلجوقي در ادارة فارس و بلخي گاه با نقد اوضاع فارس ميابن
هايي، حل او اميدوار بود تا با طرح پيشنهادها و راه. هاي عملي ارائه دهدمملكت ايران توصيه

قاعدة پادشاهى در جهان بر «بر آن است كه هرچند  بلخيابن. اوضاع فارس را بهبود بخشد
هر يك را به جاى خويش به كار برند «، الزم است »عدل و سياست و نيكويى نهاده است

و اگر آنجا كى سياست بايد، نيكويى كنند يا آنجا كى نيكويى بايد، سياست كنند، زيان
   )395: همان( .»كار باشد
به ملك  »عقدالعلي للموقف االعلي«ا اهداي كتاب الدين كرماني اميدوار بود بافضل

داري اصالح و او را به هاي ايرانيان در زمينة ملكدينار بتواند حكومت او را با توصيه
او با نگاه انتقادي به دورة پيش از ملك دينار، ارائة . برقراري حكومتي مطلوب ترغيب كند

ها در اعمال خالف قاعده و آيين افتن علت ويرانييهاي مملكت، و گزارشي از خرابي
 . داري فراخواندكوشيد ملك دينار را به اخالق ملوك و آداب ملكداري، ميملك

 ابوالفتح حكومت در خود روزگار به اشاره با تاريخي واقعة هر بيان از بعد راوندي
مي پند ظريفانه را او روزگارش پادشاه مدح ضمن سپس. زنديم مقايسه به دست كيخسرو،

 تسلط و خوارزمشاهيان حكومت از ناشي هايظلم شرح با را خود تاريخ راوندي. دهد
 را او يراوند. است كيخسرو حكومت او اميد تنها و بردمي پايان به ايران مناطق بر اتابكان
 حيلة و عدل پيراية به و رسانيده كمال منصب به استقالل به« كه داندمي شايسته فردي

 بهبود براي را آنچه تا است صدد در پس )403: 1333راوندي، (؛ »گشت مزين و محلَّي حكمت
 او. دهد ارائه عملي يهاهيتوص درقالب بيندمي الزم سلجوقيان پرشكوه دورة احياي و اوضاع
 اول مرحلة در ،فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي، سياسي، سامان هناب اوضاع از رفتبرون براي
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 نيت و قصد و بكوشد سلجوق آل دولت احياي يبرا كيخسرو، وقت، پادشاه كنديم پيشنهاد
 وارد پادشاهان، دست به عدل برقراري چگونگي تبيين براي يراوند. باشد داشته عدل

   )71- 69: همان( .شوديم نيز جزئيات

  گيري نتيجه
اي به روش انتقادي، اوضاع روزگار  مورخان اين دوره با الگو قراردادن متون اندرزنامه

هاي تاريخي خود را به پند و اندرز و ارائه  كشيدند و بخشي از نوشته خود را به نقد مي
اين روش در واقع روشي . دادند حل براي اداره بهتر امور جامعه اختصاص مي پيشنهاد و راه

نويسان دوره  مورخان و سيرالملوك. هاي ايراني است ها و سيرالملوك اقتباسي از اندرزنامه
هاي تاريخي و مقايسه آن با  هاي تاريخي از رويدادها و شخصيت ارائه نمونهاسالمي با 

هاي مشابه در روزگار خود، در صدد بودند تا حكومتگران وقت را از راه مطالعه تاريخ  نمونه
هاي صحيح اداره  اندوزي و عمل به روش روزگاران گذشته و پيامدهاي آن، به تجربه

نويسان و مورخان به حكومتگران روزگار  ي سيرالملوكها توصيه .مملكت، هدايت نمايند
آنان . بود - پادشاهان خوشنام تاريخ ايران - خود، در مرحله اول مطالعه سيره پادشاهان پيشين

معتقد بودند حكومتگران از اين طريق تجارب ملكداري درست را خواهند آموخت و با اين 
پذير  عه و دوام عمر پادشاهي امكانرهنمود، رسيدن به اهداف اصلي، امنيت و رفاه جام

  . خواهد شد
هاي تاريخي اين دوره، انتقال ميراث فرهنگ  و در نهايت بايد گفت امتياز كتاب

خصوص در زمينه آداب صحيح ملكداري  سياسي گذشتگان و ارائه تجربيات تاريخي، به
وانايي و وجه مشترك آنها توجه به نظام موجود با محوريت حكومتگران عادل و ت. است

هوشمندي آنان در برقراري رابطه عادالنه ميان اركان جامعه براي رسيدن به امنيت و رفاه 
شاه، رعيت، لشكر و : آنان با تبيين اركان اساسي جامعه. جامعه و بقاي حكومت خود است

هاي موجود در  يابي خلل و ضعف خزانه و با توجه به وقايع تاريخي زمان خود، به علت
. هاي قابل اجرا با استفاده از تجربيات گذشتگان ارائه نمودند حل اخته و راهجامعه پرد

كردند و  پذيري جامعه را در وجود حاكمي عادل ارزيابي مي مورخان ايراني سامان
مديريت صحيح اوضاع و عدم آگاهي شاهان از آيين و آداب و   ها را نتيجه عدم ساماني نابه

 .تنددانس داري مي راز و رمزهاي ملك
در اين متون، نقد وضع موجود، با . مخاطب اصلي آنان، اغلب پادشاهان و سالطين بودند

ها به وسيله حكمرانان  به كار بستن اين دستورالعمل هدف نشان دادن راهكارهاي عملي و
 . گرفت براي اصالح جامعه صورت مي
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لشكر و رعيت و  نويسان به پادشاهان برقراري توازن و تعادل مياننامهتوصية سياست
خزانه است كه براي پادشاهان امري حياتي است و مديريت اين رابطه ضامن حفظ و بقاي 

آوردن خزانة معمور براي رفاه حال رعيت و رسيدگي به  فراهم .باشد مي پادشاهان و مملكت
جمع و حفظ خزاين عالوه بر پرداخت مواجب سپاه، . امور سپاه از وظايف پادشاه است

دادن به كشاورزي، و تأمين رفاه و امنيت  هاي موات، رونقزمين يآباداني، احياعمارت و 
  . زندرا در جامعه رقم مي

ها، هرم  ها و معلول كشورداري و حكمراني مطلوب به يك نظام فهم دقيق مسائل، علت
سازي مبناي تحول است و افراد  سيستم. ها نياز دارد مشكالت و طراحي درخت اولويت

شمول و  هاي جهان پس الزم است به راهبردها و سياست. كنند ستم را مديريت ميصرفاً سي
ملتي كه ثروت . هاي جديد شويم آوريم و مانع از بروز بحران  خورده جهاني روي محك

تواند استقالل و حاكميت سياسي خود را حفظ كند و حكومتي كه توليد ثروت را  دارد مي
يابي سياسي نيز دسترسي  ترين منبع مشروعيت به مهم كند براي عامه مردم خود تسهيل مي

 .كند پيدا مي
تواند راهگشار باشد كه مورخان و محققان تاريخ با مطالعه  در پايان، اين پيشنهاد مي

هاي مختلف تاريخي در مقايسه با دوران پيشرفت، به  تجربيات گذشتگان و ارزيابي دوره
هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي  ه در زمينههاي سودمند توسط هيأت حاكم كاربست نظريه

توسط تأكيده نموده و به رسالت اصلي تاريخ كه همان رسيدن جامعه به سعادت دنيوي 
اي از حيات يك جامعه با توجه به شرايط  اين تجربيات در هر دوره. است كمك برسانند
با . مل ميان آنهااركان اصلي جامعه و چگونگي تعا. تواند بازسازي شود زماني و مكاني مي
مسلماً احاطه به . ها و استعدادها شناسايي و تحليل گردد ها و شايستگي سنجش ظرفيت

پذير و قابل  هاي كالن و راهبردي جامعه را امكان ريزي نيروهاي مؤثر و نقش آنان، برنامه
  . سازد بخش مي اجرا و نتيجه

اسايي كند، عملكرد مجريان هاي جامعه را شن ساماني بايد عوامل نابه محقق تاريخ مي
هاي كالن را ارزيابي و نقد نمايد و در جهت اصالح و بهبود و پيشرفت، رهنمودهاي  برنامه

 . عملي نشان دهد
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